Κ Α Λ Η Χ Ρ Ο Ν Ι Α!!

Στην καινούργια χρονιά 2019 - 2020 που αρχίζει, την πρώτη ςτα Γυμναςιακά ςου χρόνια,
ευχόμαςτε να έχεισ καλή πρόοδο και άριςτη επιτυχία ςε κάθε ςου προςπάθεια! Και είναι ςτο
χέρι ςου να επιτύχεισ. Βάλε τα δυνατά ςου! Μελέτη, ςυνέπεια, πειθαρχία, προςοχή, τάξη,
ςυνεργαςία είναι μερικά από τα μυςτικά.
Καλή αρχή!
ΤΑΞΗ: Α΄
ΜΑΘΗΜΑ

Τι θα χρειαςτούμε…




Θρηςκευτικά

Αρχαία Ελληνική Γλώςςα

1τετρϊδιο 50 φύλλων
Ντοςιϋ με διαφϊνειεσ
Τα βιβλύα του ΙΤΥΕ :
Αρχαύα Ελληνικό Γλώςςα
Συντακτικό Αρχαύασ Ελληνικόσ Γλώςςασ
Γραμματικό Αρχαύασ Ελληνικόσ Γλώςςασ
 2 Τετρϊδια 60 φύλλων
 Nτοςιϋ LEITZ με ελϊςματα και διαφϊνειεσ
Τα βιβλύα του ΙΤΥΕ :
Ομηρικϊ Έπη: Οδύςςεια
 Nτοςιϋ LEITZ με ελϊςματα και διαφϊνειεσ.
 Μπλοκ με γραμμϋσ Α4


Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
Νεοελληνική Γραμματεία
(Λογοτεχνία)

Νεοελληνική Γλώςςα-Έκθεςη

Ιςτορία
Μαθηματικά

Φυςική

Το βιβλύο του ΙΤΥΕ :
Κεύμενα Νεοελληνικόσ Λογοτεχνύασ
 Τετρϊδιο 40 φύλλων
 Nτοςιϋ LEITZ με ελϊςματα και διαφϊνειεσ








Τα βιβλύα του ΙΤΥΕ
Nτοςιϋ LEITZ με ελϊςματα και διαφϊνειεσ
Κόλλεσ με γραμμϋσ Α4 και φαρδύ περιθώριο για ϋκθεςη
1 τετρϊδιο 50 φύλλων
1 Λεξιλόγιο-ευρετόριο










Το βιβλύο του ΙΤΥΕ
Nτοςιϋ LEITZ με ελϊςματα και διαφϊνειεσ
1 τετρϊδιο 50 φύλλων
Το βιβλύο του ΙΤΥΕ
1 τετρϊδιο 3 θεμϊτων Α4
Μια διαφανόσ θόκη με ϊνοιγμα Γ
μπλοκ μιλιμετρϋ
γεωμετρικϊ
όργανα:
υποδεκϊμετρο,
μοιρογνωμόνιο, διαβότησ
1 κόλλα ριζόχαρτο
μαρκαδόρο υπογρϊμμιςησ stabilo
Το βιβλύο του ΙΤΥΕ
Ντοςιϋ LEITZ με διαφϊνειεσ
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γνώμονασ,

Καλλιτεχνικά














Φυςική Αγωγή
Αγγλικά




Γαλλικά



Βιολογία
Γεωγραφία

Πληροφορική
Οικιακή Οικονομία
Μουςική

Γερμανικά

Τεχνολογία











Το βιβλύο του μαθητό του ΙΤΥΕ (μόνο)
1 κουτύ ξυλομπογιϋσ
ξύςτρα, γόμα για μολύβι, μολύβι
Το βιβλύο μόνο του μαθητό του ΙΤΥΕ
Nτοςιϋ LEITZ με διαφϊνειεσ.
1 τετρϊδιο 50 φύλλων
1 flash-USB (οποιαςδόποτε χωρητικότητασ)
Το βιβλύo του μαθητό του ΙΤΥΕ (μόνο)
Το βιβλύο μόνο του μαθητό του ΙΤΥΕ
Τετρϊδιο Μουςικόσ με πεντϊγραμμο
Για το όργανο ςυνεννόηςη με τον καθηγητό
Μπλοκ ακουαρϋλλασ Νο 3, μολύβι ςχεδύου 2Β,
Μαρκαδόροι ζωγραφικόσ carioca 24 τμχ. με 2 πϊχη
μύτησ, λαδοπαςτϋλ 24 τεμϊχια, τςϊντα ςχεδύου, ψαλύδι
μικρό, κόλλα UHU, γόμα, ξύςτρα, μπλοκ με χαρτιϊ
κανςόν χρωματιςτϊ, ξυλομπογιϋσ
Φόρμα Γυμναςτικόσ του Σχολεύου
Τα βιβλύα και τα εφόδια ςε ςυνεννόηςη με τισ
καθηγότριεσ
Τα βιβλύα και τα εφόδια ςε ςυνεννόηςη με τισ
καθηγότριεσ
Από τη ςειρϊ Magnet A1 neu (Εκδόςεισ KLETT)
1. Kursbuch (διδακτικό βιβλύο)
2. Arbeitsbuch (βιβλύο αςκόςεων)
2 τετρϊδια 2 θεμϊτων
Το βιβλύο του ΙΤΥΕ
Nτοςιϋ LEITZ με ελϊςματα και διαφϊνειεσ
Μπλοκ Α4 με γραμμϋσ
Υλικϊ για τη δημιουργύα των καταςκευών θα ζητηθούν
αργότερα ανϊλογα με την κϊθε εργαςύα που θα επιλϋξει
το κϊθε παιδύ.

Στουσ μαθητϋσ δύνεται ςυμπληρωματικό υποςτηρικτικό υλικό ςε πολλϊ μαθόματα.
Προμηθευτείτε τα ςχολικά βιβλία από τα βιβλιοπωλεία το ςυντομότερο δυνατό. Όλα τα
βιβλύα να ντυθούν με διαφανϋσ αυτοκόλλητο και να μπει ετικϋτα με το όνομα. Δεν εύναι πολυτϋλεια,
εύναι ανϊγκη!
Εκ του ςχολεύου
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2019-2020
Καλή χρονιά! Καλή δουλειά!
Με επιμέλεια – προςοχή – πειθαρχία – ςυνέπεια – τάξη – ςυνεργαςία και πάνω απ’ όλα χ α ρ ο ύ μ ε ν η
διάθεςη!
Βάλε τα δυνατά ςου! Η επιτυχία και η απόδοςη ςτο έργο ςου εξαρτάται πρώτα από ςένα και ύςτερα από
τουσ άλλουσ… Η διεύθυνςη του ςχολείου και οι καθηγητέσ θα είναι δίπλα ςου για ό,τι χρειαςτείσ.
Ο Θεός μαζί σου!

ΤΑΞΗ: Β΄
ΜΑΘΗΜΑ
Θρηςκευτικά
Αρχαία Ελληνική Γλώςςα

Νεοελληνική Γραμματεία
(Λογοτεχνία)

Νεοελληνική ΓλώςςαΈκθεςη

Μαθηματικά









Αρχαία Ελληνική
Γραμματεία

Ιςτορία

Τι θα χρειαςτούμε…








Ο φϊκελοσ του μαθόματοσ ΙΤΥΕ (προαιρετικϊ)
Ντοςιϋ με διαφϊνειεσ
Τα βιβλύα του ΙΤΥΕ:
-Αρχαύα Ελληνικό Γλώςςα
-Λεξικό Αρχαύασ Ελληνικόσ Γλώςςασ (Το ύδιο με Α΄ Γυμναςύου)
-Συντακτικό Αρχαύασ Ελληνικόσ Γλώςςασ (Το ύδιο με Α΄ Γυμναςύου)
2 Τετρϊδια 60 φύλλων
Nτοςιϋ LEITZ με ελϊςματα και διαφϊνειεσ
Τo βιβλύo του ΙΤΥΕ :
-Ομόρου Ιλιϊδα
Nτοςιϋ LEITZ με ελϊςματα και διαφϊνειεσ
Τετρϊδιο 50 φύλλων
Τα βιβλύα του ΙΤΥΕ :
- Κεύμενα Νεοελληνικόσ Λογοτεχνύασ
Nτοςιϋ LEITZ με ελϊςματα και διαφϊνειεσ

Μπλοκ Α4 με γραμμϋσ
Τα βιβλύα του : ΙΤΥΕ

Νεοελληνικό Γλώςςα, Τετρϊδιο Εργαςιών
Γραμματικό Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ Α΄Β΄Γ΄ (το ύδιο με Α΄
Γυμναςύου)
- Ερμηνευτικό Λεξικό τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ Α΄Β΄Γ΄ (το ύδιο
με Α΄ Γυμναςύου)
Nτοςιϋ LEITZ με ελϊςματα και διαφϊνειεσ
Κόλλεσ Α4 με φαρδύ περιθώριο για Έκθεςη
Τετρϊδιο 50 φύλλων
Το βιβλύο του ΙΤΥΕ
Nτοςιϋ LEITZ με ελϊςματα και 20 διαφϊνειεσ
Μπλοκ Α4 με γραμμϋσ ό τετρϊδιο 50 φύλλων
Το βιβλύο του ΙΤΥΕ
1 τετρϊδιο 3 θεμϊτων Α4
Μια διαφανόσ θόκη με ϊνοιγμα Γ
Μπλοκ μιλιμετρϋ
-
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Φυςική

Χημεία

Βιολογία
Γεωγραφία
Πληροφορική
Μουςική
Καλλιτεχνικά



γεωμετρικϊ όργανα: υποδεκϊμετρο, γνώμονασ, μοιρογνωμόνιο,
διαβότησ, μαρκαδόρο υπογρϊμμιςησ stabile
















Το βιβλύο του ΙΤΥΕ
Nτοςιϋ LEITZ με διαφϊνειεσ
Τετρϊδιο 2 θεμϊτων
Το βιβλύο του μαθητό ΙΤΥΕ
Nτοςιϋ LEITZ με διαφϊνειεσ
1 τετρϊδιο 50 φύλλων
Το βιβλύο του μαθητό του ΙΤΥΕ (μόνο)
Nτοςιϋ LEITZ με διαφϊνειεσ
Το βιβλύο του μαθητό του ΙΤΥΕ
Nτοςιϋ LEITZ με ελϊςματα και διαφϊνειεσ
1 flash-USB (οποιαςδόποτε χωρητικότητασ)
Το βιβλύο μόνο του μαθητό του ΙΤΥΕ
Τετρϊδιο Μουςικόσ με πεντϊγραμμο
Μπλοκ ακουαρϋλλασ Νο 3, μολύβι ςχεδύου 2Β, μολύβι ςχεδύου 4Β, Oil
pastel 24 τμχ., Μαρκαδόροι ζωγραφικόσ carioca 24 τμχ. με 2 πϊχη
μύτησ, Μαρκαδόροσ ςχεδύου 0.5 μαύροσ, τςϊντα ςχεδύου, γόμα για
κϊρβουνο, γόμα απλό, ξύςτρα, ξυλομπογιϋσ
Φόρμα Γυμναςτικόσ του Σχολεύου
Τα βιβλύα και τα τετρϊδια ςε ςυνεννόηςη με τισ καθηγότριεσ
Τα βιβλύα και τα τετρϊδια ςε ςυνεννόηςη με τισ καθηγότριεσ
Θα ολοκληρωθούν τα βιβλύα τησ Α΄ Γυμναςύου
2 τετρϊδια 2 θεμϊτων (οι παλαιού μαθητϋσ θα ςυνεχύςουν να
γρϊφουν ςτα τετρϊδια τησ Α΄ Γυμναςύου)
Το βιβλύο του ΙΤΥΕ
Nτοςιϋ LEITZ με ελϊςματα και διαφϊνειεσ
Μπλοκ Α4 με γραμμϋσ
Υλικϊ για τη δημιουργύα των καταςκευών θα ζητηθούν αργότερα
ανϊλογα με την εργαςύα που θα επιλεγούν από τουσ μαθητϋσ

Φυςική Αγωγή
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά







Τεχνολογία








Στουσ μαθητϋσ δύνεται ςυμπληρωματικό υποςτηρικτικό υλικό ςε πολλϊ μαθόματα.



Προμηθευτείτε τα ςχολικά βιβλία από τα βιβλιοπωλεία το ςυντομότερο δυνατό. Όλα τα
βιβλύα να ντυθούν με διαφανϋσ αυτοκόλλητο και να μπει ετικϋτα με το όνομα. Δεν εύναι πολυτϋλεια,
εύναι ανϊγκη!

Εκ του ςχολεύου
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2019-2020
Καλή χρονιά! - Καλή δουλειά!
Με επιμέλεια – προςοχή – πειθαρχία – ςυνέπεια – τάξη – ςυνεργαςία και πάνω απ’ όλα χ α ρ ο ύ μ ε ν η
διάθεςη!
Βάλε τα δυνατά ςου! Η επιτυχία και η απόδοςη ςτο έργο ςου εξαρτάται πρώτα από ςένα και ύςτερα από
τουσ άλλουσ… Η διεύθυνςη του ςχολείου και οι καθηγητέσ θα είναι δίπλα ςου για ό,τι χρειαςτείσ.
Ο Θεός μαζί σου!

ΤΑΞΗ: Γ΄
ΜΑΘΗΜΑ
Θρηςκευτικά

Αρχαία Ελληνική Γλώςςα

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
Νεοελληνική Γραμματεία
(Λογοτεχνία)
Νεοελληνική Γλώςςα-Έκθεςη

Ιςτορία

Μαθηματικά

Φυςική
Χημεία

Τι θα χρειαςτούμε…
 Ο φϊκελοσ του μαθόματοσ ΙΤΥΕ (προαιρετικϊ)
 Ντοςιϋ με διαφϊνειεσ
 Τα βιβλύα του ΙΤΥΕ
-Αρχαύα Ελληνικό Γλώςςα
-Λεξικό Αρχαύασ Ελληνικόσ Γλώςςασ (Το ύδιο με Α΄Γυμναςύου)
-Συντακτικό Αρχαύασ Ελληνικόσ Γλώςςασ (Το ύδιο με
Α΄Γυμναςύου)
 Nτοςιϋ LEITZ με ελϊςματα και 50 διαφϊνειεσ
 2 τετρϊδια 60 φύλλων
 Το βιβλύο του ΙΤΥΕ : Ευριπύδη Ελϋνη
 Ντοςιϋ LEITZ με ελϊςματα και διαφϊνειεσ
 Τετρϊδιο 40 φύλλων
 Τα βιβλύα του ΙΤΥΕ
 Nτοςιϋ LEITZ με ελϊςματα με διαφϊνειεσ
 Τετρϊδιο 40 φύλλων
 Τα βιβλύα του ΙΤΥΕ
 Nτοςιϋ LEITZ με ελϊςματα και διαφϊνειεσ
 Τετρϊδιο 40 φύλλων
 Κόλλεσ Α4 με γραμμϋσ και φαρδύ περιθώριο για Έκθεςη
 Το βιβλύο του ΙΤΥΕ
 Nτοςιϋ LEITZ με ελϊςματα και 30 διαφϊνειεσ
 Το βιβλύο του ΙΤΥΕ
 Ένα τετρϊδιο ςπιρϊλ Α4 2 θεμϊτων
 Στυλό μπλε, πρϊςινο
 Γεωμετρικϊ όργανα
 Χαρτύ μιλιμετρϋ
 Μολύβια
 Το βιβλύο του ΙΤΥΕ
 1 τετρϊδιο 40 φύλλων
 Το βιβλύο του μαθητό του ΙΤΥΕ
 Nτοςιϋ LEITZ με διαφϊνειεσ
 1 τετρϊδιο 50 φύλλων
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Βιολογία

Καλλιτεχνικά






Φυςική Αγωγή
Αγγλικά




Το βιβλύο του μαθητό του ΙΤΥΕ (μόνο)
1 κουτύ ξυλομπογιϋσ
ξύςτρα, γόμα για μολύβι, μολύβι
1 flash-USB (προαιρετικϊ)
Nτοςιϋ LEITZ με ελϊςματα και διαφϊνειεσ
Μπλοκ Α4 με γραμμϋσ
Υλικϊ για την καταςκευό πειραματικόσ ό ερευνητικόσ
εργαςύασ θα ζητηθούν αργότερα κατϊ την εξϋλιξη του
ςχολικού ϋτουσ.
Το βιβλύο του ΙΤΥΕ
Το βιβλύο μόνο του μαθητό του ΙΤΥΕ
Τετρϊδιο Μουςικόσ με πεντϊγραμμο
Μπλοκ ακουαρϋλλασ Νο 3, μολύβι ςχεδύου 2Β, μολύβι ςχεδύου
4Β, Χρωματιςτϊ μολύβια 24 τμχ., Μαρκαδόροσ ςχεδύου 0.5
μαύροσ, Μαρκαδόροι ζωγραφικόσ carioca 24 τμχ. με 2 πϊχη
μύτησ, τςϊντα ςχεδύου, γόμα για κϊρβουνο, γόμα απλό,
ξύςτρα, Σετ Χϊρακασ, Μοιρογνωμόνιο, Τρύγωνα 30cm, Oil
pastel 24 χρώματα
Φόρμα Γυμναςτικόσ του Σχολεύου
Τα βιβλύα και τα τετρϊδια ςε ςυνεννόηςη με τισ καθηγότριεσ

Γαλλικά



Τα βιβλύα και τα τετρϊδια ςε ςυνεννόηςη με τισ καθηγότριεσ

Γερμανικά



Από τη ςειρϊ Magnet A2 neu (Εκδόςεισ KLETT)
3. Kursbuch (διδακτικό βιβλύο)
4. Arbeitsbuch (βιβλύο αςκόςεων)
2 τετρϊδια 2 θεμϊτων

Πληροφορική
Τεχνολογία

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Μουςική





Στουσ μαθητϋσ δύνεται ςυμπληρωματικό υποςτηρικτικό υλικό ςε πολλϊ μαθόματα.



Προμηθευτείτε τα ςχολικά βιβλία από τα βιβλιοπωλεία το ςυντομότερο δυνατό. Όλα τα
βιβλύα να ντυθούν με διαφανϋσ αυτοκόλλητο και να μπει ετικϋτα με το όνομα. Δεν εύναι πολυτϋλεια,
εύναι ανϊγκη!

Εκ του ςχολεύου
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